
Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

Katedra antropologie a genetiky člověka

Studijní program: Biologie

Nikola Pinterová

EVOLUČNÍ ASPEKTY VZNIKU BIPEDIE U HOMININŮ

Evolutionary aspects of bipedalism in hominins

Bakalářská práce 

Školitel: Doc. Mgr. Vladimír Sládek Ph.D.

Praha, 2013



Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

V Praze, 23. 8. 2013

Podpis



Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Doc. Mgr. 

Vladimíru Sládkovi Ph.D. za odborné vedení a cenné rady, které mi byly v průběhu 

zpracovávání poskytnuty. Mé díky patří také Mgr. Martinovi Horovi a Bc. Elišce 

Schuplerové za podnětné připomínky.



Abstrakt

Práce pojednává o lidské bipedii, jí předcházejícímu lokomočnímu chování a 

možných důvodech jejího vzniku. Prostřednictvím nálezu Ardipithecus ramidus ramidus, 

který se svým datováním blíží rozdělení vývojové větve šimpanzů a člověka, zkoumáme

prebipední vzorec lokomočního chování. Důraz klademe i na způsob pohybu samotného A. 

ramidus ramidus. Na základě literárních zdrojů jsme v práci pro přehlednost shrnuli

lokomoční vzorce chování zástupců oddělení úzkonosých opic (Catarrhini) a vypsali důležité 

adaptace lidské kostry na bipedii. Dané adaptace jsou pak kritériem pro hodnocení bipedie u 

jednotlivých fosilních kostí A. ramidus ramidus. Dále je věnován prostor evolučním 

hypotézám vzniku bipedie.
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Abstract

The work deals with the human bipedality, the previous locomotor behavior and 

possible reasons for its occurrence. For help finding Ardipithecus ramidus, who is dating 

close to the split of chimpanzees and humans, is studied prebipedal pattern of locomotor

behavior. Emphasis is also placed on the way the movement of A. ramidus itself. On the basis 

of literary sources are in this thesis for an overview summarized the locomotor patterns of 

representatives Catarrhini and listed important adaptations to bipedality of the human 

skeleton. The adaptations then are the criterion for the evaluation of bipedalism in fossil 

bones of A. ramidus. Furthermore, we deal with evolutionary hypotheses about the origin of 

bipedalism.
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Úvod

V dnešním antropocentrickém světě se mnoho vědeckých odvětví zaměřuje na 

zlepšování, zjednodušování a zdokonalování lidského života. Touha po pokroku nás žene 

k inovativní budoucnosti. Obrácenou stranou mince naší budoucnosti je ovšem minulost. 

Abychom mohli kráčet vpřed, musíme nejdříve vědět, odkud vlastně kráčíme – znát naše 

kořeny. Proto je otázka lidského původu stále velice aktuální a mnoho vědců z různých oborů

na ni hledá odpověď.

První myšlenky o biologické evoluci člověka a o tom, že předkem člověka byla opice 

(Darwin, 2006), nebyly přijímány nijak pozitivně (Hull, 1973). Předtím, než byla Darwinova 

teorie plně akceptována, muselo dojít ke změně vědeckého paradigmatu (Berra, 2008). Od 

této změny uběhla již spousta času a o počátcích lidského rodu víme mnohem více, přičemž 

zejména druhá polovina 20. století přinesla velké množství paleoantropologických nálezů od 

evolučně starších australopitéků až po evolučně mladší zástupce rodu Homo.

Z interpretace nálezů fosilních kostí a otisků chodidel australopitéků antropologové 

došli k závěru, že bipedie se vyvinula dříve, než došlo ke zvětšení mozku (Falk, 1990).

Bipední lokomoce tedy musela předkovi člověka poskytovat selekční výhodu, která umožnila 

jeho přežití a evoluční cestu až k dnešnímu modernímu člověku. Z jakého lokomočního 

chování se bipedie vyvinula? A jaké byly selekční tlaky upřednostňující bipedii? Právě ve

zmíněných otázkách se pokusíme přispět k diskuzi. Výchozím bodem pro nás budou 

poznatky získané z nálezů Ardipithecus ramidus ramidus (White at al., 1994).

Cílem práce je shrnout názory na způsob lokomoce samotného A. ramidus ramidus a 

následně odvodit nejpravděpodobnější lokomoční vzorec předcházející bipedii. Dále se 

pokusíme zjistit, zda nám výsledky studií zabývající se nálezem A. ramidus ramidus mohou 

potvrdit či vyvrátit vyslovené vědecké teorie o vzniku bipedie.

V této práci nejprve zařadíme člověka do fylogenetického stromu a určíme jemu 

blízké druhy i nejbližší sesterskou skupinu, se kterou měl posledního společného předka. 

V následující kapitole uvádíme přehled lokomočních vzorců úzkonosých opic (Catarrhini), 

které mohly bipedii předcházet. Právě adaptacím na bipedii, pozorovatelným na lidské kostře,

se budeme věnovat v další části této práce. Popíšeme změny na kostře, jejichž přítomnost u

fosilních homininů naznačuje bipední způsob lokomoce. V předposlední kapitole stručně 
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shrneme teorie vzniku bipedie. Poslední kapitola bude věnována nálezu A. ramidus amidus, 

zejména popisu jednotlivých částí kostry z pohledu lokomoce a jejich interpretaci.
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Taxonomické zařazení člověka

Vzhledem ke změnám pohledu na evoluci homininů a jejich systematiku v posledních 

letech, bude v první kapitole věnován prostor taxonomickému1 zařazení člověka. Budou 

uvedeny důvody, proč došlo k přepracování fylogenetických2 vztahů a určen nejbližší žijící 

příbuzný lidské linie. V následujícím textu budou popsány změny v přístupech 

k taxonomickému zařazení člověka.

Ještě ve druhé polovině dvacátého století se klasifikace organismů vytvářela pouze na 

základě podobnosti vyskytujících se znaků (Flegr, 2009). Tedy i primáti byli klasifikování

podle zmíněného způsobu členění. Gorila (rod: Gorilla) a šimpanz (rod: Pan), spolu 

s orangutanem (rod: Pongo) byli v taxonomii řazeni jako sesterské rody spadající do čeledi 

Pongidae. Člověk a jeho vymřelí předkové byli řazeni do samostatné čeledi Hominidae

(Wood and Richmond, 2000). Výchozí myšlenkou pro dané rozdělení byla domněnka, že 

šimpanz s gorilou k sobě mají evolučně blíž, než k modernímu člověku. Teprve s nástupem 

molekulární biologie došlo k přeorganizování stávajících fylogenetických vztahů.

Mezi první metody molekulární biologie, poskytující data pro výzkum fylogeneze 

homininů, patřily analýzy proteinů. Jednalo se například o studium lidského hemoglobinu 

(Zuckerkandl and Pauling, 1960) nebo studie zabývající se podobností imunologických 

proteinů (Goodman, 1962). S postupujícím rozvojem vědy došlo i na zkoumání podobnosti 

genomové či mitochondriální DNA. Díky těmto novým metodám byl umožněn odhad doby 

oddělení homininů od sesterské linie (Goodman et al., 1998; Sarich and Wilson, 1967).

Výsledky výzkumů molekulární biologie byly v rozporu s klasifikací na základě 

morfologické podobnosti. Poté, co byl molekulárními studiemi několikrát potvrzen fakt, že 

šimpanz je na vývojové linii blíže člověku, nežli gorilám, byl na mezinárodním kolokviu 

„Taxonomy and Systematics of Human Clade“ ve Španělsku ustanoven nový fylogenetický 

strom pro čeleď Hominidae (Schwartz et al., 2001). Do čeledi Hominidae se zařadila 

podčeleď Ponginae (orangutani), Gorillinae (gorily) a Homininae. Pod Homininae dále 

řadíme skupinu Panini (šimpanzi) a skupinu Hominini, ta se skládá z podskupiny 

Austhralopithecina – s rody Ardipithecus, Australopithecus a Paranthropus – a podskupiny 

Hominina s jedním rodem Homo (Wood and Richmond, 2000) (viz obr. 1).

                                                  
1 Taxonomie – uspořádání druhů do systému zpravidla hierarchicky řazených skupin (Flegr, 2009).
2 Fylogeneze – vznik a vývoj jednotlivých vývojových linií (Flegr, 2009).
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Lokomoční vzorce úzkonosých opic (Catarrhini)

Z výše zmíněných fylogenetických vztahů vyplývá, že sesterskou skupinou Hominini

je skupina Panini, neboli šimpanzi. Zjištěná příbuznost se stala pro mnohé vědce důvodem

domněnky, že modelem, ze kterého vycházela lidská bipedie, mohl být lokomoční vzorec

šimpanzů, tedy kotníkochodectví (Washburn, 1967, Richmond and Strait, 2000; Richmond et 

al., 2001). S tímto názorem se ovšem neztotožňují všichni vědci, někteří upřednostňují jiný 

model lokomoce jako výchozí pro bipedii (Gebo, 1996; Keith, 1923; Prost, 1980). Shrnutí 

hlavních hypotéz o prekurzoru bipedie je uvedeno v souhrnném článku autorů Crompton, 

Vereckee, Thorpe (2008). Za účelem pozdější interpretace nálezů Ardipithecus ramidus

ramidus v kontextu prebipední lokomoce, budou stručně charakterizovány pohybové vzorce 

vybraných současných primátů.

Stromová palmigrádní kvadrupedie

Stromová kvadrupedie je mezi primáty nejrozšířenějším způsobem pohybu (Fleagle, 

1998). Do lokomoce se zapojují všechny čtyři končetiny, které se nacházejí v úchopové 

pozici pod osou těla, jež je v pronográdním držení (Vančata, 2002). Lokty a kolena jsou 

v neustálém pokrčení, aby tělo bylo v blízkosti opory. Ramena a kyčelní kloub vykazují 

relativně nízkou pohyblivost. Ačkoliv jedinci pohybující se stromovou kvadrupedií mohou 

dosahovat větších rozměrů, je pro ně pohyb na větvích značně komplikovanější nežli pro 

menší jedince, a to z důvodu nevhodné velikosti většiny větví a udržování rovnováhy 

(Richmond et al., 2001). Na kostře stromově kvadrupedních primátů můžeme pozorovat 

redukovaný ocas, úzký hrudník, posteriorně prodloužený loketní výběžek, robustní vřetenní 

kost, relativně krátké prsty předních i zadních končetin. Délka všech končetin je poměrově

stejná (Fleagle, 1998). V rámci Catarrhini můžeme stromovou kvadrupedii vidět u 

kočkodanů (Gaisler, 2000).

Pozemní kvadrupedie

Předpokládá se, že stromová kvadrupedie byla dřívější způsob lokomoce, než 

kvadrupedie pozemní. Pozemní kvadrupedie je dle Gaislera (2000) považována za odvozený 

způsob pohybu od stromové kvadrupedie. Pozemní kvadrupedie se dělí na čtyři typy pohybu

dle toho, jak dochází k zapojování předních končetin do lokomoce. Rozlišujeme kvadrupedii

digitigrádní, plantigrádní, dále pak pěstní chůzi a kotníkochodectví (Richmond et al., 2001).
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Při digitigrádním typu pohybu spočívá nesená váha na palmárních článcích prstů a 

hlavách záprstních kůstek. Oproti tomu při plantigrádním pohybu je ve styku se zemí navíc i 

celá dlaň, ne pouze prsty (Richmond et al., 2001). Příkladem digitigrádního primáta je 

pavián, zástupcem plantigrádního primáta je makak. Paviána i makaka řadíme do nadčeledi 

kočkodani. Pro pěstní chůzi je typické, že váha těla je předními končetinami nesena na 

dorzální části proximálních článků. Tento způsob kvadrupedie používají například orangutani

k pohybu po zemi (Gaisler, 2000). Velice podobné pěstní chůzi je kotníkochodectví. Ovšem 

ty části končetiny, které zajišťují podporu při pohybu, jsou dorzální plochy středních článků 

prstů (Richmond et al., 2001), jak je ukázáno na obr. 2. Mezi kontníkochodce můžeme zařadit

gorily a šimpanze (Gaisler, 2000).

Vertikální lezení

Vertikální lezení je jedním z typů lokomoce s antipronográdním3 držením trupu. 

V rámci nadčeledi Hominoidea není tento druh pohybu upřednostňován, nicméně v rámci 

lokomočního repertoáru je hojně využíván šimpanzi, gibony i orangutany (Hunt, 1991). 

Podporu během lezení zajišťují všechny čtyři končetiny. Klouby vertikálních lezců jsou 

značně mobilní, aby mohly zajistit velký rozsah pohybu v kloubu pro zachycení (Richmond 

et al., 2001). Při lezení je typická flexe kolenního kloubu (Gebo, 1996).

Brachiace

Pohyb brachiací je charakterizován závěsem za horní končetiny, kdy se tělo pohybuje 

pod větvemi, a dolní končetiny se do lokomoce nezapojují nebo se zapojují jen okrajově. 

Vzhledem k tomu, že tělo je při pohybu ve vertikální poloze, můžeme hovořit o končetinách 

jako o horních a dolních (Gaisler, 2000). Mezi pravé brachiátory, kteří se pohybují za pomoci 

švihu horních končetin na principu kyvadla, řadíme z nadčeledi hominoidea pouze gibony

(Richmond et al., 2001). Zpomalenou formu brachiace využívají pro pohyb v korunách 

stromů orangutani. Ačkoliv mláďata orangutanů se pohybují téměř pravou brachiací, dospělí 

a hlavně starší jedinci si musí kvůli své váze vybírat pevné větve a navíc si vypomáhat 

dolními končetinami (Gaisler, 2000). Pro brachiátory jsou charakteristické dlouhé horní 

končetiny s dlouhými zakřivenými prsty schopnými omotat se kolem větve a zápěstí 

umožňující velký rozsah pohybu. Další adaptací pro efektivní brachiaci je umístění lopatky

                                                  
3 Antipronográdní – vertikální.
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na dorzální straně, krátký loketní výběžek, široký hrudník a krátká lumbální oblast. Ramenní i

kyčelní kloub je velice pohyblivý (Fleagle, 1998).

Bipedie

Všeobecně se bipedií rozumí pohyb pouze po dolních končetinách se vzpřímeným 

trupem (Gaisler, 2000). Horní končetiny se lokomoce neúčastní, ale napomáhají při 

balancování a dynamice pohybu. I když efektivní forma bipedie se u savců vyskytuje pouze u 

homininů (Vančata, 2002), nepočítáme-li bipední skákání klokanů, můžeme ji občas 

pozorovat i u některých druhů úzkonosých opic (Catarrhini) v rámci jejich pohybové 

všestrannosti. Z oddělení Catarrhini se bipedním způsobem lokomoce pohybují giboni 

(pokud se vyskytují na zemi), orangutani, gorily a šimpanzi. Gorily a šimpanzi se pohybují 

bipedií pouze na vzdálenost několika metrů a nikdy u nich nedochází ke zcela vzpřímenému

postoji (Gaisler, 2000).

Změny na kostře v souvislosti s bipední lokomocí

Pro člověka je bipedie jediným habituálním lokomočním vzorcem chování. Tomu 

podléhají charakteristické změny na kostře, které u jiných zástupců primátů nenajdeme. 

V následující kapitole budou popsány nejdůležitější znaky na lidské kostře, které jsou 

spojovány s efektivní bipedií, a které nám budou nápomocny při posuzování typu lokomoce u

předka člověka. U jednotlivých částí kostry budeme porovnávat rozvoj znaků typických pro 

bipedii mezi člověkem a lidoopy (gorila, šimpanz, orangutan).

Změny na lebce

Tvar a proporce lebky byly pro hominizační proces značně důležité a vykazují mnoho 

charakteristických rysů. Velikost mozkovny, proporce obličejové části, změny tvaru zubního 

oblouku a velikost zubů jsou všechno znaky, na základě kterých určujeme příslušnost ke 

skupině hominini. O způsobu lokomoce nám ale zmíněné znaky nic neřeknou, tedy se jimi v 

práci nebudeme dále zabývat. Jedním ze znaků na lebce, který má o bipední lokomoci 

výpovědní hodnotu, je umístění týlního otvoru (foramen magnum). Ten je díky plně 

vzpřímené postavě, v porovnání s ostatními hominidae, posunut do centra baze lebky 

(Harcout-Smith, 2007) (viz obr. 3). Ovšem je nutné brát v potaz, že i některá kvadrupední 

zvířata (např. žirafy, velbloudi, lamy) mají kolmé držení hlavy ke krku. Tento znak tedy nelze 
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plně spojovat s bipedií, spíše s vertikalizací hlavy (Aiello and Dean, 2002). Dalším 

nápomocným znakem viditelným na lebce v týlní oblasti je orientace planum nuchale (oblast 

nacházející se na týlní kosti posteriorně od týlního otvoru, kde jsou šíjové čáry pro úpon 

šíjových svalů) (Stanford et al., 2006). Orientace planum nuchale na lidské lebce má oproti 

lidoopům horizontálnější sklon. Vzhledem ke vzpřímenému držení lebky člověka není 

zapotřebí silných krčních svalů, a tudíž je daná oblast méně výrazná (Martin, 1992), než je 

tomu u ostatních hominidae. Ti mají kvůli udržení váhy hlavy vyvinutější krční svalstvo, a

proto mají výraznější planum nuchale (Aiello and Dean, 2002). 

Změny na hrudníku a páteři

V návaznosti na vzpřímení postavy došlo i k přestavbě hrudníku. Dorzoventrální 

oploštění hrudníku je pro všechny hominidae stejné, liší se však tvarem hrudního koše. U 

šimpanze můžeme vidět tvar kónický, neboli obrácenou nálevku (Martin, 1994), kdežto u 

člověka spíše tvar sudovitý (viz obr. 4). Tvar obrácené nálevky je zapříčiněn expandující 

superiorní částí kyčelních kostí, která zasahuje až k linii hrudníku (Aiello and Dean, 2002). 

Zásadní adaptací lidské páteře, která nám umožnila efektivní bipedii, je její dvojesovité 

prohnutí. Jedná se o kyfózy (obloukovité zakřivení páteře vyklenuté dozadu) v hrudní a 

křížové oblasti a lordózy (obloukovité zakřivení páteře vyklenuté dopředu) v krční a bederní 

oblasti (Čihák, 2011). Díky těmto zakřivením získává páteř určitou pružnost pro absorpci 

nárazů, ale i schopnost lépe udržovat rovnováhu vzpřímeného trupu. Ostatní hominidae mají 

páteř ohnutou do tvaru C (Harcout-Smith, 2007). Těla lidských obratlů dosahují větší 

velikosti, než je tomu u sesterských skupin v rámci hominidae. Největší jsou obratle bederní 

části, kde dochází k přenosu váhy trupu na pánev a dolní končetiny. Naopak krční obratle 

jsou malé, s drobnými obratlovými výběžky (Aiello and Dean, 2002).

Změna na horní končetině

Postupem času při změně lokomočního vzorce na bipedii ztratila horní končetina pro 

pohyb veškerý význam. Spolu s rozvojem mozku se rozvíjela i schopnost manipulace. 

Následně se natolik zdokonalila, že lidská ruka je schopna zcela precizního úchopu. To je 

umožněno prodloužením palce a naopak zkrácením ostatních článků prstů (Beneš, 1991).

V závislosti na omezení zapojování horní končetiny do pohybu došlo i ke zkrácení 

kostí předloktí. Tomu odpovídá i brachiální index (poměr délek kosti vřetenní a kosti pažní), 
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který je u člověka 76, tedy menší než je tomu u ostatních hominidae (Aiello and Dean, 2002). 

Také humerofemorální index (poměr délek kosti pažní a kosti stehenní) je nižší než u 

lidoopů, nabývá hodnoty 72 (Aiello and Dean, 2002). Vyplývá z toho, že u lidí došlo ke 

zkrácení horních končetin a naopak prodloužení dolních končetin oproti lidoopům.

Změny na pánevním pletenci

Přestavba pánve měla pro bipední lokomoci zásadní význam. Dochází zde k přenosu 

váhy z horní poloviny těla, a to pouze na dvě končetiny. Umístění pánve je přímo pod trupem 

těla a těžiště se přesouvá do blízkosti kyčelních kloubů (Harcout-Smith, 2007). Kyčelní 

lopaty bipedních jedinců jsou široké, krátké a zakřivené. Vzdálenost od laterálního okraje 

lopaty kyčelní ke kyčelnímu kloubu je menší, než pozorujeme u šimpanzů (viz obr. 4). Díky 

tomu dochází k efektivnějšímu přenosu váhy z páteře na boky (Harcout-Smith, 2007). Jamka 

kyčelního kloubu (acetabulum) je mělčí, což dovoluje větší rozsah pohybu v kyčelním 

kloubu. Kost sedací bipedních jedinců je zkrácená v porovnání s ostatními zástupci čeledi 

hominidae (Aiello and Dean, 2002). Kyčelní lopaty lidoopů jsou značně prodloužené, 

orientované frontálně (Preuschoft, 2004). Oproti lidské pánvi mají šimpanzi pánev užší, 

vzdálenost laterálního okraje lopaty kyčelní kosti ke kyčelnímu kloubu je větší (Harcout-

Smith, 2007). Horní přední kyčelní trn (spina iliaca anterior superior) lidské pánve směřuje 

vpřed (viz obr. 5). Dolní přední kyčelní trn (spina iliaca anterior inferior), na který se upíná 

hlava přímého stehenního svalu (m. rectus femoris), zastávající funkci přídavného flexoru 

kyčle a extenzoru kolene, se vyskytuje pouze u člověka. Přímý stehenní sval je u člověka na 

rozdíl od ostatních zástupců čeledi hominidae dobře vyvinut. Pro udržení vzpřímeného 

postoje jsou potřebné i dorzální svaly stehna (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus), které provádějí flexi kloubu kolenního a pomocnou extenzi kloubu 

kyčelního (Aiello and Dean, 2002). Velký sval hýžďový (m. gluteus maximus) zajišťuje 

extenzi a zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci stehna. V bipedním pohybu se tedy 

zapojuje až při běhu či chůzi do schodů. Zároveň je velmi důležitým činitelem při udržování 

vzpřímené postavy, pomáhá fixovat extenzi kolena nutnou pro udržení vzpřímeného postoje a 

při předklonu nese značnou část váhy trupu (Čihák, 2011). U lidoopů má velký hýžďový sval 

delší úpon než u člověka, což je zapříčiněno jiným tvarem kyčelních lopat. Malý a střední 

hýžďový sval (m. gluteus minimus, m. gluteus medius) u lidoopů se podílí na extenzi v kyčli, 

stejně jako velký hýžďový sval. U člověka nalézáme malý a střední hýžďový sval na laterální 
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straně kyčelního kloubu (v důsledku odlišného tvaru kyčelních lopat člověka), jak je možno 

vidět na obr. 6, kde vykonávají abdukci při extenzi kyčle. (Aiello and Dean, 2002). 

Dohromady malý a střední hýžďový sval zajišťují stabilitu během bipední chůze a tím 

zabraňují kymácení při bipední lokomoci (Dylevský et al., 2000), které je typické pro 

lidoopy.

Kost křížová leží ve vztahu k bokům posteriorně a je také u lidí celkově širší. Dochází 

tím k redukci stresu při přenosu váhy z horní poloviny těla (Aiello and Dean, 2002).

Změny na dolní končetině

V kontextu našeho ojedinělého způsobu pohybu zaujímají dolní končetiny dominantní 

roli. Celá váha těla se rozkládá nikoli na čtyři končetiny, nýbrž právě pouze na dvě. Obecně 

lze říci, že kosti dolní končetiny jsou oproti horním končetinám robustnější, s větším 

objemem svalů.

Kost stehenní je zesílená a prodloužená párová kost lidského těla. Distální konce 

směřují šikmo k sobě. Proximální kloubní hlavice stehenní kosti je oproti lidoopům zvětšená. 

Krček samotný je delší, s podélnou osou stehenní kosti svírá v průměru kolodiafysární úhel 

125° (Čihák, 2011). V rámci lidské variability jsou odchylky 23°. U lidoopů je kolodiafysární 

úhel ostřejší než u člověka (Aiello and Dean, 2002). Vyšší hodnota kolodiafysárního úhlu 

souvisí s typickým znakem dolní končetiny člověka: valgozitou4 kolenního kloubu (Tardieu 

and Damsin, 1997) (viz obr. 7). Kolenní kloub je schopen plné extenze s „uzamknutím“ 

kolene, kdy jsou postranní vazy a vazivové útvary na zadní straně kloubu napjaty, stehenní 

kost, menisky a holenní kost na sebe pevně naléhají (Čihák, 2011). Díky tomu je koleno 

schopno mnohem efektivněji nést váhu těla (Langdon, 2005). Kolena lidoopů musí být stále 

do určité míry ve flexi, jelikož nejsou schopna extenze. Těžiště se u lidoopů dostává před 

kyčelní kloub, jak lze vidět na obr. 8 (Harcout-Smith, 2007). Důvodem pokrčeného postoje je 

mimo jiné i to, že lidoopi v této pozici udržují maximální vzdálenost mezi kostí sedací a kostí 

stehenní, čímž zajišťují maximální možnou efektivnost dorsálních svalů stehna během 

bipední lokomoce (Aiello and Dean, 2002).

Proměnou v evoluci prošlo i lidské chodidlo. Původní uchopovací funkce, která je u 

ostatních stávajících Hominidae zachována, se u člověka zcela vytratila. Palec se přesunul 

                                                  
4 Valgozita – vbočenost.
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podélně s osou chodidla, přičemž ztratil schopnost opozice (Harcout-Smith, 2007). Nyní 

zaujímá hlavní roli při stabilitě během chůze. Poslední částí nohy, která je během chůze ve 

styku se zemí, když se noha zvedá, je právě palec. Ostatní prsty nohy jsou krátké a 

nezakřivené (Martin, 1994). Rozdílná stavba lidského chodidla a chodidla šimpanze je 

viditelná na obr. 10.

Lidské zánártí je oproti zánártí lidoopů relativně dlouhé. To má za následek zlepšení 

pákového efektu chodidla při propulzním pohybu. Důležité je i zvětšení patní kosti člověka, 

která díky tomu vykazuje větší kontakt s podkladem, než je tomu u lidoopů. Váha těla se tedy 

může rozložit na větší plochu (Martin, 1994). Pro efektivní chůzi má zásadní význam

schopnost krychlopatního kloubu (art. calcaneocuboidea) „uzamknout se“. Tím chodidlo 

získává rigidní pevnou strukturu při odlepování plosky nohy od země (Aiello and Dean, 

2002).

Unikátní adaptací lidského chodidla na bipední lokomoci je nožní klenba – podélná a 

příčná. Působí nejen jako tlumič nárazů (Harcout-Smith, 2007), ale nezastupitelnou funkci má 

i pro využití energie odpružením (Langdon, 2005). Na utváření nožní klenby se podílí tvar i 

architektonika kostí, silné vazy a svaly chodidla (Dylevský et al., 2002).

Evoluční teorie vzniku bipedie

Otázka příčiny vzniku bipedie je pro vědce stále aktuální. Jaké evoluční tlaky vedly 

k tak specifickému lokomočnímu pohybu, jaký můžeme pozorovat u člověka? Jak píše 

Vančata (2003), je mnoho teorií založených na více či méně reálných podkladech. V této 

kapitole budou shrnuty nejdůležitější evoluční teorie týkající se vzniku bipedie.

Darwin (2006) uvádí bipedii jako předpoklad pro uvolnění horních končetin. Uvolnění 

rukou z lokomoce umožňuje jejich využití pro manipulativní chování. Uvolněné horní 

končetiny mohly být využívány k nošení potravy (Hewes, 1961), nošení mláďat (Etkin, 1954)

či k tvorbě a využívání zbraní (Fifer, 1987).

Jedna z nejznámějších teorií vzniku bipedie vychází ze změny zalesněné krajiny v

travnaté savany. Tento důsledek klimatických změn s sebou přinesl horší dostupnost potravy, 

konkurenční boj atd. (Potts, 1998). Aby první homininé měli ze země přehled o blížícím se

nebezpečí, museli se vzpřimovat nad úroveň porostu. Tím postupně došlo k plné adaptaci na 

vertikální polohu a bipední pohyb.
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Existuje také velké množství teorií zabývajících se energetickými výhodami 

plynoucími z bipední lokomoce. Podle Rodmana a McHenryho (1980) bylo nutné přesouvat 

se za potravou na delší vzdálenosti. Právě bipední pomalá chůze je oproti kvadrupední 

lokomoci energeticky výhodnější, což mohlo představovat značnou selekční výhodu. Podle 

jiné teorie došlo ke vzpřimování postavy a následné bipedii kvůli lepšímu pohybu a přesunům

ve větvích stromů během krmení (Wrangham, 1980). Bramble a Lieberman (2004) došli 

k závěru, že bipedie (spolu s fyziologickými adaptacemi jako je například pocení) je 

energeticky efektivnější pro dlouhé vzdálenosti, než jiné typy lokomoce. Tato skutečnost 

mohla být velkou výhodou pro konkurenceschopnost vzhledem k ostatním masožravcům

lovícím převážně v noci, což umožnilo pravidelný příjem potravy bohaté na proteiny.

Teorie vodní fáze předpokládá určité období lidského vývoje stráveného v blízkosti 

vody. Jako první přišel s touto teorií Hardy (1960), dále se pak této myšlence věnovala 

Morganová (1982). Oba zastávají názor, že vlivem konkurence byli předci člověka vytlačeni 

na mořská pobřeží, kde se brodili v mělké vodě a obstarávali si potravu. Stejně tak Kuliukas 

(2002) předpokládá vývoj v blízkosti vody. Odkazuje se na chování šimpanzů, kdy bipední 

lokomoci používají častěji během sbírání potravy ve vodě, než pokud se pohybují mimo 

vodu.

Zcela odlišný model spojený s odůvodněním ztráty osrstění přinesl Wheeler (1984, 

1991). Podle něj se vertikalizací horní poloviny těla docílilo lepší termoregulace. 

Zredukovala se tím plocha pro dopadání UV záření a zároveň pak díky umístění horní 

poloviny těla do větší výšky mohlo docházet k ochlazování chladnějším vzduchem. 

Ardipithecus ramidus ramidus a vznik bipedie

Výchozím kritériem pro výběr vhodného zástupce homininů pro účely objasnění 

vzniku bipedie a jejího evolučního kontextu byla doba oddělení lidské linie od šimpanzů před

5 miliony let (Sarich and Wilson, 1967). Fosilní nálezy, které se svým datováním nejvíce 

přibližují k dané době, jsou Sahelantropus tchadensis (Brunet et al., 2002), Orrorin 

tugenensis (Senut et al., 2001),  Ardipitehcus ramidus kadabba (Haile-Sellasie, 2001) a 

Ardipithecus ramidus ramidus (White et al., 1994).  

Vzhledem k tomu, že u taxonu S. tchadensis byly nalezeny pouze fragmenty lebky bez 

postkraniálního skeletu, není daný hominin vyhovující pro spolehlivé určení bipední 
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lokomoce. Ze všech změn na kostře souvisejících s bipední lokomocí je u S. tchadensis 

možné sledovat pouze postavení týlního otvoru (Wolpof et al., 2002, 2006). U O. tugenensis

opět narážíme na nedostatečný materiál pro určení typu lokomoce. Charakteristika krčku

kosti stehenní, přítomnost drsnatin a zářezů po úponech svalů je opět diskutována pro svou 

relevanci nejen kvůli výzkumné metodě, ale i pro výpovědní hodnotu (Ohman et al., 2005;

Pickford et al., 2002 White, 2006). A. ramidus kadabba byl na základě odvozenějšího C/P3 

komplexu oddělen od A. ramidus ramidus a zařazen jako nový, starší druh (Haile-Sellasie et 

al., 2004). Z postkraniálního skeletu se našlo pouze několik fragmentů kostí a distální článek 

prstu nohy, který je svou morfologií podobný A. ramidus ramidus. Právě A. ramidus ramidus

díky relativně kompletnímu fosilnímu nálezu postkraniálního skeletu a datování spadajícího

do blízkosti doby oddělení šimpanze od člověka, poskytuje dostatečně širokou platformu pro 

zkoumání lokomočního vzorce.

Ostatky Ardipithecus ramidus ramidus byly nalezeny v letech 1992-1995 v oblasti 

Středního Awashe Afarského údolí, v severovýchodní Etiopii. V této době tým vědců objevil 

neúplnou kostru jednoho jedince (ARA-VP-6/500) a fragmenty kostí několika dalších 

jedinců. Stáří nálezů bylo datováno pomocí radioizotopové metody 39Ar/40Ar na 4,4 miliony

let (White et al., 2009a). Ve stejné vrstvě jako kostry homininů byla nalezena zkamenělá 

dřeva, semena a fosilie více jak 110 druhů obratlovců (Louchart et al., 2009; White et al.,

2009b). Fylity a karbonové stabilní izotopy pedogenních karbonátů poskytují důkaz, že v této 

oblasti byl převážně vlhký biotop s travnatými lesy a bohatší faunou i flórou, než je tomu 

dnes (WoldeGabriel et al., 2009). O uzavřeném zalesněném biotopu vypovídají též rozbory 

kosterních pozůstatků a dentice nalezených větších savců. Hodnoty enamelových izotopů A.

ramidus ramidus ukazují minimální zastoupení C4 rostlin ve stravě, tedy stravu složenou 

převážně z C3 rostlin, což odpovídá zalesněné krajině (White, 2009b).

Kosti lebky u A. ramidus ramidus

Lebeční kosti se dochovaly ve velice špatném stavu. Veškeré fragmenty byly 

zobrazeny pomocí nejmodernější micro-CT metody. Ohledně lokomoce má pro nás význam 

pouze poloha týlního otvoru, která je ve vztahu k bázi lební umístěna anteriorně (Suwa et al., 

2009).
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Kosti hrudníku a páteře u A. ramidus ramidus

Z kostí hrudníku bylo nalezeno pouze první žebro a několik fragmentů dalších žeber. 

Dále byly nalezeny oblouky hrudních obratlů, ale jelikož se nedochovala žádná těla obratlů, 

lze těžko usuzovat na tvar hrudníku (Lovejoy et al., 2009b). Ve svém článku autoři Lovejoy 

et al. (2009b) vyslovují názor, že hrudník měl spíše sudovitý tvar. Toto tvrzení vychází z 

předpokladu, že nálevkovitý tvar hrudníku je pokročilou adaptací pro zavěšení či vertikální 

lezení. Jelikož hlavním lokomočním chováním A. ramidus ramidus nebylo zavěšení ani 

vertikální lezení, nálevkovitý tvar nepředpokládají. 

Kosti horní končetiny u A. ramidus ramidus

Výchozím materiálem pro interpretaci morfologických znaků horních končetin A. 

ramidus ramidus byly kosti předloktí. Zachovaly se téměř všechny kosti, kromě kosti 

hráškové (os pisiforme) a některých terminálních článku prstů (White et al., 2009a). Palec je 

oproti gorilám či šimpanzům relativně velký a robustní. Distální článek prstu značí 

přítomnost dlouhého ohýbače palce (m. flexor pollicis longus). Velikostí i tvarem připomíná 

palec spíše morfologii člověka (Lovejoy et al., 2009a). Délka prstů vztažená k velikosti těla je 

kratší než u šimpanze, ale výrazného zkrácení lidských rozměrů nedosahuje (White et al., 

2009d). Kosti záprstní, konkrétně McII-McV vykazují oproti ostatním dnešním hominidům

zkrácení (White et al., 2009d). Na hlavicích nejsou viditelné stopy adaptace pro 

kotníkochodectví, konkrétně prominující okraj hlavice odpovídající za prevenci 

hyperextenze. Naopak můžeme pozorovat znaky vypovídající o hyperdorsoflexi: dorsální 

invaginaci hlavic asociovanou s kolaterálními ligamenty. Tento znak můžeme pozorovat u 

některých Catarrhini (Almécija et al., 2007).  Bazální část McV má rozsáhlejší artikulační 

povrch na dorzální část kosti. To mělo pravděpodobně za následek větší rozsah flexe. 

Artikulační plocha hákové kosti (os hamatum) dovoluje mobilnější skloubení s McIV a McV. 

Tím je umožněno lepší uzpůsobení dlaně pro palmigrádní pohyb (Lovejoy et al., 2009a). 

Mediokarpální kloub má značně primitivní znaky. Kloubní plošky čtyř kostí v tomto kloubu 

jsou ve styku skoro v jedné rovině. Takovéto upořádání nedovoluje efektivně zabránit torzní 

síle, pouze rotaci. U sesterských skupin v rámci hominidů je naopak tento kloub značně 

rigidní, čímž dovoluje rozložení energie při zavěšení, vertikálním lezení či kotníkochodectví, 

a brání tak poškození kloubu. Distální část hlavaté kosti (os capitatum) svým tvarem opět 

nasvědčuje hyperdorsoflexi, potřebnou pro palmigradní pohyb v mediokarpálním kloubu 
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(Lovejoy et al., 2009a). Loďkovitá kost (os scaphoideum) je srostlá s os centrale, čímž 

vytváří povrch pro skloubení s kostí mnohohrannou větší (os trapezium) a mnohohrannou 

menší (os trapezoideum), stejně jako je tomu u všech hominidae (Aiello and Dean, 2002).

Nejsou na ni však patrné známky mechanismu pro pevné zaklínění vřetenní kosti či nesení 

velké síly, jak můžeme vidět u kotníkochodců (Lovejoy et al., 2009a). 

Artikulační plocha na distálním konci kosti vřetenní vykazuje větší úhel zahnutí 

(vztaženo k ose diafýzy) oproti člověku i ostatním hominidům. Z daného faktu Lovejoy et al. 

(2009a) vyvozují laterálnější pozici kloubní plošky kosti loďkovité, což neodpovídá adaptaci 

na kotníkochodectví. Kladkový zářez (incisura trochlearis ulnae) na proximální části loketní 

kosti je orientován více anteriorně, podobně jako můžeme pozorovat u zástupců pohybujících 

se stromovou kvadrupedií (Lovejoy et al., 2009a). Z kosti pažní byla nalezena proximální část 

a tělo kosti. Z distální části pažní kosti se dochovalo jen málo fragmentů s artikulačními 

plochami. Lovejoy et al. (2009a) shledali veškeré znaky shodné s dnešními hominidy.

Brachiální index vypočítaný z odhadů délek daných kostí spadá do rozmezí hodnot 

vypočítaných pro šimpanze. Avšak na rozdíl od šimpanze má A.ramidus delší vřetenní kost, 

vztaženo k celkové velikosti těla (Lovejoy et al., 2009d).

Žádný ze znaků na horních končetinách A. ramidus ramidus nesvědčí o adaptaci na 

kotníkochodectví. Absence mechanizmů zabraňujících pohyblivosti kloubů ruky, které 

můžeme najít u dnešních kotníkochodců (imobilní zápěstí, neflexibilní klouby mezi záprstím 

a prsty) přináší svědectví, že bipedie nevznikla ze společného předka kotníkochodce, nýbrž ze 

stromového kvadrupedalisty.

Kosti pánevního pletence u A. ramidus ramidus

Z pánevního pletence se dochovaly poškozená levá kost pánevní, část pravé kosti 

kyčelní a distální úsek kosti křížové (White et al., 2009a). Výzkumný tým Lovejoy et al.

(2009b) zpracovávající nalezené fragmenty pánevních kostí popisuje kyčelní kost jako 

mediolaterálně širokou a superiorně zkrácenou, podobně jako u pozdějších homininů. 

Přítomný je i prominentní přední dolní kyčelní trn (spina iliaca anterior inferior), který se 

vyskytuje u homininů, nikoli však u ostatních hominidae (viz obr. 6). Rozšíření laterálním 

směrem nasvědčuje relokaci hýžďových svalů. Při chůzi tedy pravděpodobně nedocházelo ke 

kymácení ze strany na stranu tak, jak je to patrné při bipední chůzi u šimpanzů. Přední horní 
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kyčelní trn (spina iliaca anterior superior) je orientován anteriorně. Bohužel 

anteriosuperiorní okraj kyčelní kosti byl zlomený a z tohoto důvodu byla pozice předního 

horního kyčelního trnu odhadnuta na základě pozice předního dolního kyčelního trnu, 

konkrétně na jejich vzájemném pozičním vztahu vyskytujícím se u pozdějších homininů.

Velký sedací zářez (incisura ischiadica major) svírá tupější úhel, než pozorujeme u 

pozdějších homininů, ale nedosahuje úhlu lidoopů (viz obr. 9). Kost sedací vykazuje délku 

podobnou spíše lidoopům a sedací hrbol (tuber ischiadicum) mění svou pozici, což 

znázorňuje obr. 9. Obecně lze říci, že dolní část pánve mnoho změn neprodělala a zachovala

si spíše znaky podobné lidoopům, pravděpodobně kvůli úponům svalů potřebných k lezení po 

stromech (Lovejoy et al., 2009b). V závislosti na kombinaci primitivních znaků spolu se 

znaky odvozenými, byla bipední chůze A. ramidus ramidus primitivnější než chůze 

pozdějších homininů (Lovejoy et al., 2009b).

Kost křížová je redukována a posteriorní část kosti kyčelní není prodloužena 

superiorním směrem, díky čemuž nedocházelo k imobilitě lumbálních obratlů. Lumbální 

obratle nebyly sevřeny mezi lopaty kyčelních kostí, což umožnilo jejich pohyb a vznik 

lordózy (Lovejoy et al., 2009b).

Kosti dolní končetiny u A. ramidus ramidus

Zachovány byly dvě kosti stehenní, konkrétně jejich proximální konce. Bohužel se 

nedochovala hlavice, krček ani velký chocholík kosti stehenní (White et al., 2009a).

Přítomnost široké drsnatiny kosti sedací (tuberositas ischiadica) spolu s širokou drsnou linií

(linea aspera) naznačuje, že dorzální svaly stehna a čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps 

femoris) ještě nezaujímaly proporce typické pro člověka (Lovejoy et al., 2009c).

Dobře zachovalé kosti jsou hlezenní (talus), mediální klínová kost (os cuneiforme 

mediale), prostřední kost klínová (os cuneiforme intermedium), kost krychlová (os 

cuboideum), první, druhá, třetí a pátá kost nártní a několik článků prstů. Ostatní kosti jsou 

bohužel porušené, bez informativní výpovědi (Lovejoy et al., 2009c). Tvar rýhy po dlouhém 

ohýbači palce (m. flexor hallucis longus) na kosti hlezenní spolu s úhlem roviny kosti 

hlezenní naznačuje rotaci v koleni během stojné fáze chůze (Lovejoy et al, 2009c). Na 

základě artikulační plochy na kosti krychlové Lovejoy et al. (2009c) usuzují na přítomnost os 

peroneum. Os peroneum je sesamoidní kost ve šlaše dlouhého svalu lýtkového (Aiello and 

Dean, 2002). Tato kost bývá u lidí většinou chrupavčitá nebo částečně kalcifikovaná, u 
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lidoopů se většinou nevyskytuje. Naopak je přítomna u sesterských skupin v rámci oddělení

Catarrhini pohybujících se na stromech. U nich zabraňuje volnosti ve střední části chodidla a 

pomáhá při addukci palce (Le Minor, 1987). Z těchto poznatků Lovejoy et al (2009c) usuzují, 

že šlacha dlouhého lýtkového svalu přecházela přes relativně velkou, laterálněji umístěnou os 

peroneum, čímž byla zajištěna rigidita nohy během lezení a zároveň se šlacha účastnila 

addukce palce. Současní lidoopi tuto rigiditu postrádají, jejich chodidlo se adaptovalo na 

efektivnější úchopový orgán ztrátou os peroneum a relokací šlachy dlouhého lýtkového 

svalu. U člověka má šlacha podpůrnou funkci nožní klenby (Aiello and Dean, 2002). Nártní 

kůstky A. ramidus ramidus jsou prodloužené podobně jako u člověka. První článek nártu Mt1 

je dobře zachován. Vzhledem ke vzájemné poloze mediální kosti klínové (os cuneiforme 

mediale) a první nártní kosti (Mt1) je možné konstatovat, že palec byl odtažený, podobně 

jako můžeme vidět u dnešních šimpanzů (viz obr. 10). Palec sloužil spíše pro vyrovnání 

rovnováhy, než pro propulzní pohyb vpřed. Na Mt2 je patrná torze kosti – kvůli opozici 

s Mt1. Kosti Mt4 a Mt5 byly s největší pravděpodobností v tarsometatarsálním kloubu 

imobilní. Známky nožní klenby nejsou patrné (Lovejoy et al., 2009c). Porovnáme-li velikost 

kosti krychlové (os cuboideum) A. ramidus ramidus s velikostí této kosti u člověka, hominidů

a stromových kvadrupedních zástupců oddělení Catarrhini, zjistíme, že nejvíce je svou 

velikostí a délkou podobná stromovým kvadrupedním Catarrhini. Krychlová kost člověka je 

delší ve srovnání s ostatními zástupci hominidů (Lovejoy et al., 2009c). Články prstů jsou 

robustnější, podobně jako je tomu u šimpanze, ovšem jejich délka je kratší. Proximální článek 

prstu palce byl schopen rotace spolu s Mt1, což opět svědčí o schopnosti opozice a chápavé 

končetině (Lovejoy et al., 2009c).

Stále zachovaná schopnost opozice palce ve spojení s rigiditou středních částí 

chodidla umožňovala A. ramidus ramidus efektivně se pohybovat po stromech a používat 

nohu ke sběru. Svou stavbou je chodidlo nejvíce podobné stromovým kvadrupedním 

zástupcům, nikoli sesterské skupině šimpanzů. Z toho lze vyvodit, že chodidlo člověka i 

šimpanze si vytvořilo své adaptace nezávisle na sobě z předka, který se pohyboval právě 

stromovou kvadrupedií. A. ramidus ramidus zřejmě využíval bipední lokomoci, která ale 

musela být vzhledem k abdukovanému palci velice primitivní a unikátní, jelikož se palec ještě

nezapojoval do propulze.
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Závěr

Z nálezu Ardipithecus ramidus ramidus je patrné, že již v době před 4,4 miliony let se 

zástupce naší vývojové linie pohyboval bipedně. Na kostech pánevního pletence jsou již 

patrné přestavby nutné pro bipedii a počátek relokace hýžďových svalů. Též páteř prodělala 

změny směřující k dvojesovitému prohnutí. Palec nohy byl stále odtažený se schopností 

opozice a do bipední chůze se zapojoval spíše za účelem udržování rovnováhy než z důvodu 

propulze. Je patrné, že bipední chůze A. ramidus ramidus byla z dnešního úhlu pohledu 

odlišná od bipedie lidské a zcela unikátní.

Struktury nohy a ruky ovšem zároveň poskytují důkazy o značné míře arboreality A.

ramidus ramidus. A. ramidus ramidus stále trávil hodně času na stromech, kde se pohyboval 

stromovou kvadrupedií. Adaptace předních končetin zapojujících se do lokomoce formou 

kotníkochodectví, které můžeme pozorovat u dnešních goril a šimpanzů, nebyly nalezeny. 

Z absence daných adaptací lze usuzovat, že ani poslední společný předek člověka a šimpanze 

neměl kotníkochodectví ve svém pohybovém repertoáru. S největší pravděpodobností to byl

spíše „arboreální generalista“, než lokomočně specializovaný hominin v duchu dnešních 

hominidů.

Z rozboru místa nálezu A. ramidus ramidus je patrné, že faktor rozhodující o vzniku 

bipedie nemohl být biotop savany. A. ramidus ramidus obýval travnatý vlhký les s bohatou 

faunou a flórou, tedy i přesuny za potravou na delší vzdálenosti byly značně 

nepravděpodobné. Ani vzniku bipedie v blízkosti vodní plochy nic nenasvědčuje. O 

zbývajících hypotézách vzniku bipedie nám povahou svého nálezu A. ramidus ramidus

bohužel více vypovědět nemůže. 

Fosilní nález A. ramidus ramidus nás opět posunul blíže k poznání počátku lidské 

bipedie. Náš poslední společný předek s šimpanzem pravděpodobně nikdy nebyl podobný

šimpanzi, jak se dlouhou dobu vědci domnívali. Naopak se zdá, že specializace ke 

kotníkochodectví si vyžádala větší změny, než specializace k bipedii, a navíc že se vyvinula 

v minulosti dvakrát nezávisle na sobě. S novými poznatky se vynořují další a další otázky, na 

které je třeba najít odpověď. Ještě bude nějakou dobu trvat, než nám bude umožněn úplný 

vhled do dané problematiky a budou zodpovězeny všechny otázky.
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Obr. 1: Taxonomie oddělení Catarrhini na základě molekulárních dat

Obr. 2: Postavení přední končetiny během kotníkochodectví (upraveno podle Richmond and 

Strait, 2000)

Obr. 3: Umístění týlního otvoru u člověka (a) a lidoopů (b) (podle Stanford et al., 2006).

Obr. 4: Sudovitý hrudník člověka (vlevo) a nálevkovitý tvar hrudníku u šimpanze (vpravo). 

Šipky ukazují na rozdílný tvar kyčelních lopat (upraveno podle Aiello and Dean, 2002)

Obr. 5: Anteriorní a superiorní pohled na pánev člověka (a,b) a šimpanze (c,d). Patrné je 

rozšíření, zkrácení a zakřivení typické pro lidskou pánev. Černé šipky ukazují polohu horního 

předního kyčelního trnu. Vyznačena je vzdálenost od laterálního okraje lopaty kyčelní ke 

kyčelnímu kloubu (upraveno podle Aiello and Dean, 2002)
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Obr. 9: Pánevní kosti člověka, A. ramidus ramidus a šimpanze. Dolní přední kyčelní trn 
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Obr. 10: Rekostrukce kostry nohy A. ramidus ramidus v porovnání s nohou šimpanze a 
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Obr. 11: Model kostry ruky A. ramidus ramidus (podle Lovejoy et al., 2009a)
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Obr. 3: Umístění týlního otvoru u člověka (a) a lidoopů (b) (podle Stanford et al., 2006)
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2002)
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Obr. 5: Anteriorní a superiorní pohled na pánev člověka (a,b) a šimpanze (c,d). Patrné je 

rozšíření, zkrácení a zakřivení typické pro lidskou pánev. Černé šipky ukazují polohu 
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Obr. 7: U člověka patrné valgózní postavení kolenního kloubu v porovnání s kolenním 

kloubem šimpanze (upraveno podle Stanford et al., 2006)

Obr. 8: Odlišné umístění centra rovnováhy (černý bod) u šimpanze a člověka (podle 

Aiello and Dean, 2002)
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Obr. 9: Pánevní kosti člověka, A. ramidus ramidus a šimpanze. Dolní přední kyčelní trn 

(žlutá šipka), incisura ischiadica major (bílá šipka), sedací hrbol (modré šipky), (upraveno 

podle Lovejoy et al., 2009b)

Obr. 10: Rekonstrukce nohy A. ramidus ramidus v porovnání s nohou šimpanze a člověka 

(podle Lovejoy et al., 2009c)
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Obr. 11: Model kostry ruky A. ramidus ramidus (podle Lovejoy et al., 2009a)
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